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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 

115. § (2)-(7) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési 

eljáráshoz 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe  

Hivatalos név: Orosházi Evangélikus Egyházközösség  

Cím: 5900 Thék Endre u. 2.  

Telefonszám: 68/412-402 

E-mail cím: oroshaza@lutheran.hu 

honlap címe: www.lutheran.hu  

Megnevezések a továbbiakban és a közbeszerzési eljárásban: Ajánlatkérő. 

 

Az Ajánlatkérő a Tender-Co Kft.-t bízta meg a közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolításával. A Tender-Co Kft. az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet.  

Kapcsolattartási pontok:  

Cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 22. 

 Telefonszám: + 36 1 2033510 

 Faxszám: +36 12033510 

 Központi e-mail cím: titkarsag@tenderco.hu 

 Honlap: www.tenderco.hu  

Az eljárás lebonyolítása során kapcsolattartó személy: Maros Zoltán és dr. Polgár 

Adrienn felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (lajstromszám: 00304, 

00421) 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, a választott eljárás jogcíme (tárgyalásos és gyorsított 

eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás esetén annak indokolása) 

Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 115. § (2)-(7) bekezdése alapján. 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés előírása: „Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri 

el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési 

eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő 

alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és 

Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. (…) A nyílt eljárás 

szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak (…) szerint 

kell eljárni.” 

Tárgyi eljárás – melynek tárgya építési beruházás – becsült értéke nem éri el a 

háromszázmillió forintot, továbbá bár a beszerzés európai uniós alapokból 

finanszírozott, a beszerzés azonban Magyarország országhatárán átnyúló 

projekttel nem kapcsolatos, Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésben hivatkozott, 

tárgyalás nélküli eljárást alkalmaz és a Kbt. 115. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben 

foglaltak szerint jár el. 

3. A közbeszerzés tárgya 

A „Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális 

hátterének biztosítása céljából” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú 
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projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak 

teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is. 

4. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének / rendelkezésre bocsátásának módja 

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő korlátlanul, teljes körűen, 

díjmentesen együtt közvetlenül megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 

részére. A jelen ajánlattételi felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumokat 

Ajánlatkérő az ún. ajánlattételi dokumentációban (a továbbiakban: ajánlattételi 

dokumentáció) foglalja össze, amely dokumentumot az Ajánlatkérő korlátlanul, teljes 

körűen, díjmentesen, az ajánlattételi felhívással együtt közvetlenül megküldi az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. 

5.  

5.a) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárást az Ajánlatkérő lefolytatja 

Vállalkozási szerződés 

5.b) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A szerződés szerinti munkák Vállalkozó általi teljesítésének határideje:  

Kezdési határidő: 

- a tornaszoba kialakítása vonatkozásában: a szerződés megkötésével 

egyidejűleg; 

- a sportudvar kialakítása vonatkozásában: 2017. június 22. 

A szerződés szerinti összes munkák befejezési határideje: 2017. augusztus 31.  

5.c) A teljesítés helye 

5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  

NUTS-kód: HU332 

5.d) Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési 

rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 

Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására. 

5.e) Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 

A jelen közbeszerzési eljárás szerinti munkák teljesítésére irányadó jogszabályi és 

egyéb szakmai követelmények:  

- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 

- Az EFOP-4.1.1.-15 kódszámú ’Egyes egyházi oktatási infrastrukturális 

fejlesztések’ tárgyú projekt keretében kötött támogatási szerződés; 

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet; 

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X.29.) Korm.rendelet  
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- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet. 

6.  

6.a) Nómenklatúra (CPV kód)  

 

Szolgáltatási kategória: ----- (jelen eljárásban nem releváns) 

 

 Fő szójegyzék 
Kiegészítő szójegyzék  

(adott esetben) 

Fő tárgy 45.00.00.00-7  
(Építési munkák) 

••••-•  ••••-•  ••••-• 

További 

tárgyak 

45.34.20.00-6 
(Kerítésfelújítás) 

45.32.00.00-6 
(Szigetelési munka) 

45.33.00.00-9 
(Víz-gázvezeték szerelési munkák) 

45.33.10.00-6  
(Fűtés, szellőzés, szerelés 

45.11.10.00-8 
(bontási, terep-előkészítés…) 

45.11.27.20-8  
(Tereprendezési munkák 

sportpályákon) 

45.21.22.00-8  
(Sportlétesítmények kivitelezése) 

45.35.00.00-5  
(Gépészeti szerelések) 

 

 

••••-•  ••••-•  ••••-• 

6.b) Közbeszerzés mennyisége 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolításával a „Székács József Iskola 

fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából” 

című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezéséhez 

kapcsolódóan kíván vállalkozási szerződést kötni tornaszoba, valamint sportudvar 

kialakítási munkáinak teljes körű elvégzésére, beleértve a szükséges eszközök 

beszerzését és beépítését is. 

A szerződés szerinti munkák részletezését az ajánlattételi dokumentáció részét képező 

kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.  

A szerződés szerinti munkák összefoglaló leírása:  

 

Sportudvar fejlesztési munkák:  
A régi aszfaltburkolatú kézilabdapálya és salakburkolatú futópálya elbontásra kerül, 

helyükre új, szabványméreteknek megfelelő, gumiburkolatú kombinált sportpálya és 
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futópálya épül. A kombinált sportpálya nyugati oldalán 20 fm hosszúságú, 3 

ülőpadsoros mini lelátó kerül megépítésre. Gumiburkolatot kap a régi salakburkolatú 

távolugró gödör nekifutó-pálya. A távolugró gödör három oldala mentén laposacél 

rácsozattal fedett, betonanyagú homokfogó padlócsatorna készül. Új elemként kerül 

megépítésre egy 50 fm hosszúságú, 2%-os lejtésű, gumiburkolatú futópálya. A 

sportudvarra kültéri fitneszsporteszközöket helyezünk el a szabvány szerint előírt 

gumiburkolatú ütéscsillapító felület kiépítésével. A sportudvarra kerti padokat, 

hulladéktárolókat kell elhelyezni. A régi, elavult kerékpártároló helyére új, korszerű 

elrendezésű, fedett, zárható kerékpártároló épül. A kombinált sportpálya nyugati 

oldalán egy darab sportszerraktár épül sporteszközök tárolására. A tervezett sportudvar 

Pacsirta utcai bejáratát kiselemes térkőburkolattal kell elkészíteni. A telekbelsőben 

meglévő, sérült, rossz állapotú térkő- és aszfaltburkolatokat el kell bontani, helyükre 

új, a már meglévő kiselemes térkőburkolatokhoz igazodó térburkolat készülnek az É-2 

jelű tervlapon jelölt helyeken. Térkőburkolat készül az új kerékpártároló területén. A 

pályák megépítése és a sporteszközök telepítése, térburkolatok elkészítése után a 

szükséges faültetéssel és füvesítéssel zöldfelületek kialakítása is megvalósításra kerül. 

Az ingatlan meglévő utcai vasbeton lábazatos, idomacélbetétes, töredezett, 

korrodálódott kerítése elbontásra kerül, és annak nyomvonalán új táblás 

kerítésrendszer kerül kiépítésre, egy darab személybejáróval és egy darab kétszárnyú 

kapuzattal. Sor kerül a sportudvar teljes elektromos felújítására. 

 

 

Tornaszoba kialakítása: 

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Székács József Evangélikus 

Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolai oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan 

a tanulói létszámához viszonyítva nem rendelkezik megfelelő méretű tornateremmel. 

Ahhoz, hogy a mindennapos testnevelés igényeket ki tudja elégíteni, mindenképpen 

szükséges meglévő tornatermi kapacitását bővíteni. Ezen cél elérése érdekében az 

iskola szomszédságában lévő - évek óta üresen álló - önkormányzati épületet veszi 

igénybe. Orosháza Város Önkormányzata a Pacsirta u. 8. szám alatt elhelyezkedő 

épületét bérleti szerződés keretében átadta használatra az Orosházi Evangélikus 

Egyházközség számára. A pályázat keretében sor kerül ennek az épületnek a teljes 

energetikai korszerűsítésére (gépészeti és villamos felújítás, külső hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, tetőszigetelés) és az előírásoknak megfelelő akadálymentesítésére. 

 

A szerződés teljesítésével érintett összes munkanemet, feladatot, részletes 

mennyiséget, ennek megfelelően a közbeszerzés mennyiségét a kiviteli 

tervdokumentáció tartalmazza.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tervdokumentációban, műszaki 

leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben megnevezett konkrét termékekre, 

gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi 

követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése értelmében e meghatározások 

mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az 

egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli 

eljárás, így a kiírással, beleértve a műszaki leírással, tervekkel és árazatlan 

költségvetési kiírással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és a szerződés 

tervezettel kapcsolatos észrevételeket – a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő 



 

 

5 

 

tájékoztatáskérés szabályainak megfelelően – kizárólag az ajánlattételi 

szakaszban lehet az ajánlatkérő felé jelezni. Az ajánlat benyújtását követő 

észrevételekre a jelen eljárás keretében nincs lehetőség.  

 

6.c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  

6.d) Annak meghatározása, hogy részajánlat-tételre van-e lehetőség. (Ha részajánlat 

tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre 

lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek 

odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek 

indokai.) 

A jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételre nincs lehetőség, ajánlatot kizárólag 

a beszerzés tárgya egészére lehet tenni.  

A részajánlat-tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés 

alapján megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés 

tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-

e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ennek alapján az 

Ajánlatkérő nem biztosít részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés tárgyának 

jellege (a beszerzés tárgya egy adott építési helyszínen történő kivitelezési munkák 

elvégzése) nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződéshez kapcsolódó 

körülmények, így a szerződés teljesítésének körülményeire (a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek, a kivitelezés minősége, megvalósíthatósága), azaz gazdasági, 

minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve 

ésszerűtlen lenne a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. 

6.e) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Kötbér, amelyet Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő késedelmes, vagy hibás teljesítése 

esetére, illetőleg a teljesítés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetére köt ki: 

- A vállalkozási szerződés késedelmes és hibás teljesítése esetén a késedelemmel 

érintett időre, illetőleg hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő 

időre a vállalkozási szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított 

teljes nettó ellenszolgáltatás 0,25 %-a naponta. A késedelemmel érintett idő 

maximum 20 nap.  

- A vállalkozási szerződés teljesítésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése 

esetén alkalmazható meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási szerződés 

teljes nettó ellenszolgáltatásának 15 %-a.  

Jótállás: Ajánlatkérő eltérő jótállási idő előírást alkalmaz az alábbiak szerint:  

 minimum 12 hónap és maximum 24 hónap (a végleges mérték az ajánlattevő 

ajánlata szerint) jótállás az elvégzett építési munkákra és az építési munkák 

során beépítésre kerülő építési anyagokra, 

A jótállási idő kezdő napja (a fentiek szerinti összes esetben): a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanap. 

Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 

munkanaptól számított fentiek szerinti időtartamú jótállást köteles vállalni. 



 

 

6 

 

Teljesítési biztosíték: amelyet az Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés teljesítésének 

elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kíván alkalmazni: Nyertes 

ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő részére teljesítési biztosítékot nyújtani, melynek 

mértéke a vállalkozási szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak a vállalkozási szerződés 

hatálybalépésétől az építési munkákra vonatkozóan vállalt jótállási időszak első 

napjáig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.  

Jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: amelyet az Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés 

hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kíván alkalmazni. Ajánlattevő 

köteles az Ajánlatkérő részére hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosítékot nyújtani, 

melynek mértéke a vállalkozási szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jótállási (hibás teljesítési) biztosítéknak a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 12-24 naptári hónap (a végleges mérték 

az ajánlattevő ajánlata szerint) utolsó napjáig kell érvényesnek lennie és az 

Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. 

Általános előírások: A fent részletezett biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 

pontja szerint a nyertes ajánlattevő által választott formában teljesíthetők. A Kbt. 134. 

§ (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek a fent írt biztosítékok határidőre történő 

nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés teljesítésének igazolása és az ellenszolgáltatás megfizetése  

- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet utófinanszírozásra vonatkozó rendelkezéseiben, 

- az EFOP-4.1.1.-15 kódszámú ’Egyes egyházi oktatási infrastrukturális 

fejlesztések’ tárgyú projekt keretében kötött támogatási szerződés 

finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseiben, 

- a Kbt. 135. § (1), (2) és (3) bekezdésében,  

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § -ában,  

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) 

bekezdésében, valamint  

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § - ában és 

- a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 

formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 

30.) NGM rendeletben 

foglalt rendelkezések alapján történik.  

 

A finanszírozás formája: A szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékének 

finanszírozása az EFOP-4.1.1.-15-2016-00015 kódszámú ’Egyes egyházi oktatási 

infrastrukturális fejlesztések’ tárgyú projektből biztosított.  

A kifizetésre minden számla esetében az un. utófinanszírozás szabályai 

vonatkoznak.  

 

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

(figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot 

meghaladja) a szerződésben foglalt – ÁFA és tartalékkeret nélkül számított – teljes 
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ellenszolgáltatás max. 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét 

biztosítja. 

 

Tartalékkeret: Ajánlatkérő (Megrendelő) a jelen közbeszerzési eljárás során az ÁFA 

és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű tartalékkeretet is 

alkalmaz. 

 

Teljesítés igazolása: A teljesítés igazolása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő 15 napon belül történik, a teljesítésigazolás kiadására egyebekben a 

Kbt. 135. § (2) bekezdés vonatkozik. 

 

A számla/számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése:  
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során 3 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult 

kiállítani. A részszámlák benyújtására a kivitelezési munka 30% - 20% - 20%-os 

készültségi foka elérését követően, igazolt teljesítés mellett van lehetőség. A 

részszámlák összesített mértéke a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás max. 70 

%-a lehet.  

A végszámla a hiánytalan és hibamentes, sikeres műszaki átadás-átvételt követően 

nyújtható be, melynek mértéke a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás min. 30 

% -a. A számlák benyújtásának feltétele a Megrendelő (Ajánlatkérő) műszaki ellenőre 

által igazolt megfelelő mértékű műszaki készültség elérése.  

A számlák kifizetésére minden számla esetében az ún. utófinanszírozás szabályai 

vonatkoznak. 
 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számlák kiállítására és a számla ellenértékének kifizetésére 

nem vonatkoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. 

§ szerinti fordított adózás szabályai. 

 

Ajánlatkérő az ellenértékét a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak 

megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, valamint a 

322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. § -ban foglaltak szerint, a számla 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 

135. § (3) bekezdésben foglaltak alapján. 

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi 

kamat érvényes.  

  

A fizetés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció 

részét képező szerződés tervezet tartalmazza. 

8. Az ajánlatok értékelési szempontjai (Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem 

kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján 

választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési 

szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni) 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 

szerint az alábbiakban meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok 

és súlyszámok alapján kívánja kiválasztani: 
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RÉSZSZEMPONTOK MEGHATÁROZÁSA SÚLYSZÁM 

1.) részszempont: Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó ajánlati 

ár mindösszesen (a kivitelezési munkák teljesítésének, 10 % 

tartalékkerettel növelt egyösszegű átalány díja, nettó HUF-ban 

megadva) 

Ajánlattevőknek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan 

költségvetési kiírás teljes körű beárazásával kell megadniuk az 

ajánlatunkban vállalt ajánlati árat. Az árazott költségvetés az 

egyösszegű ajánlati ár alátámasztásául szolgál. Az érvényes ajánlatok 

összehasonlítása a főösszesítő lap „Tartalékkerettel növelt egyösszegű 

nettó ajánlati ár mindösszesen” sorban kapott ellenszolgáltatás 

alapján történik, a közbeszerzési eljárásban ez az érték a nettó ajánlati 

ár összesen 

70 

2.) részszempont: Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan hónapokban megadva) 

Ajánlattevőnek minimum 12 hónap maximum 24 hónap vállalható 

időintervallumban kell megadnia ajánlatát.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont (vállalt jótállás) 

azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb 

vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos 

számú pontot ad: 24 hónap.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. pont részszempont (jótállási idő 

mértéke) azon minimum szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott 

ajánlat nem lehet: 12 hónap.  

30 

 

Az ajánlat kidolgozásával, valamint a részszempontokra vonatkozó vállalások 

megadásával kapcsolatos további előírásokat az ajánlattételi dokumentáció 

tartalmazza.  

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa az összes szempont 

esetén: 1-10 pont. 

A pontozás módszere: minden részszempont szerepel: a legjobb ajánlat megkapja a 

maximális 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz 

viszonyított arányosítással (relatív arányosítással) kerül meghatározásra, a 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 

2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. pontja szerint.  

Az 1. részszempontnál az Ajánlatkérő a fordított arányosítás [Útmutató III.A.1.ba) 

pont], míg a 2. részszempontnál az egyenes arányosítás [Útmutató III.A.1.bb) pont] 

szabályai szerint jár el. 

 

Az ajánlatkérő az értékelési pont számítását két tizedes jegy pontossággal végzi. 

Az így kapott értékelési pontszámokat az Ajánlatkérő az adott részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal megszorozza (súlyozott pontszám) és ajánlattevőnként összeadja 

(súlyozott összpontszám).  
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A közbeszerzési eljárás során az lesz a nyertes ajánlattevő aki, az érvényes ajánlatot 

benyújtó ajánlattevők közül a megadott értékelési módszer szerint a legmagasabb 

súlyozott összpontszámot kapja.  

Az értékelés pontos menetét, az alkalmazandó képleteket és további előírásokat az 

ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.  

 

Az ajánlati elemekkel kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat az ajánlattevőknek az 

ajánlatban csatolandó felolvasó lapon kell szerepeltetniük. Felhívjuk az ajánlattevők 

figyelmét, hogy a vállalásaikat a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 

figyelembevételével kell meghatároznia. 

Az ajánlattevő vállalásai, az ajánlati elemek nem lehetnek feltételhez kötöttek, nem 

lehetnek többváltozatúak, továbbá azokat az ajánlatkérő által előírt formában és 

módon kell az ajánlatban szerepeltetni. 

9. Az eljárásban alkalmazott jogi kizáró okok és azzal kapcsolatos igazolási mód 

9.a) Jogi kizáró okok: 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-

q) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.  

A jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód: 

 Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 

62. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles 

igazolni.  

 Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania 

arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 

62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok. 

 A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat a közbeszerzési eljárás 

kapcsán kell, hogy kiállítsa ajánlattevő, ezért a nyilatkozatok nem lehetnek régebbi 

keltezésűek, mint jelen eljárás ajánlattételi felhívásának megküldése. 

10. Az eljárásban alkalmazott alkalmassági követelmények (az alkalmasság 

megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód) 

10.a) Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények: 

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek az alábbiakban részletezett G.1. 

és G.2. pontokban foglalt minimum követelményeknek meg kell felelni! 

 G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból 

akkor minősül alkalmasnak, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 

három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (építési 
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munkák) végzéséből rendelkezik összesen legalább 80.000.000 Ft – általános 

forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétellel. 

 G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból 

alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 

három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egy évnél több évben nem 

volt negatív. Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők vonatkozásában előírt 

követelmény: az az ajánlattevő, aki működését a megelőző három lezárt üzleti év 

után kezdte meg és a lezárt üzleti évek száma alapján nem állapítható meg a fent írt 

feltétel, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasnak 

minősül, ha működése ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (építési 

munkák) végzéséből rendelkezik a működési ideje alatt összesen legalább 

80.000.000 Ft – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétellel. 

A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménnyel 

kapcsolatos igazolási mód: 

 G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát a jelen ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző három lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység 

(építési munkák) végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben 

az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző három év 

árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek nettó 

árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy 

üzleti évnek tekintve). 

 G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás 

feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű 

másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga 

előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt 

dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a 

céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek 

szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. 

rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia. 

10.b) Műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelmények: 

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek az alábbiakban részletezett M.1. 

és M.2. pontokban foglalt minimum követelményeknek meg kell felelni! 

 M.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból 

akkor minősül alkalmasnak, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 

60 hónapban rendelkezik összesen legalább nettó 40 millió Ft értékben építési 

munkák ellátását igazoló teljesített referenciamunkával. Ajánlatkérő teljesített 

referenciamunka alatt olyan munkák ellátását érti, amelyekhez kapcsolódó műszaki 

átadás-átvételi eljárás a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 

hónapban történt. Az előírt referenciakövetelmény több referenciamunkával is 

teljesíthető ez esetben ajánlatkérő az egyes munkák nettó ellenértékének összegét 

vizsgálja.  
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 M.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból 

akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni 

kívánt szakemberei között rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklet IV. részében nevezett Építési szakterületre (jelölés: MV-

É), vagy Építési szakterület részszakterületére (jelölés: MV-É-R) érvényes 

jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel szerepel 

az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében és egymaga rendelkezik 

legalább 3 különböző építmény/létesítmény-hez kapcsolódó felelős műszaki vezetői 

szakmai tapasztalattal.  

Az e pontban előírt érvényes MV-É vagy MV-É-R jogosultság helyett Ajánlatkérő 

elfogadja, ha az adott szakember az előírt jogosultság helyett annak megszerzéséhez 

szükséges feltételekkel rendelkezik (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő): 

okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök és 3 

év gyakorlati idő vagy szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari 

szakközépiskola végzettség és 5 év gyakorlati idő.  

 

A műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelménnyel kapcsolatos igazolási 

mód: 

 M.1.) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a jelen ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző 60 hónap során teljesített, az alkalmassági követelmény 

igazolásához szükséges mértékű és mennyiségű referenciamunkáira vonatkozó 

referenciaigazolást. A nyilatkozatban legalább az alábbi információkat kell megadni:  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése; 

- az elvégzett építési munkák rövid ismertetése; 

- a szerződés teljesítésének időpontja (a kivitelezéssel érintett munkák műszaki 

átadás-átvételének sikeres lezárása (év/hó/nap megbontásban megadva);  

- a szerződés teljesítésének nettó ellenértéke; 

- arra vonatkozó információ, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 

 M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján csatolnia kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki 

vezető részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló 

dokumentum egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott 

szakember aláírását és adott esetben a szakember kamarai regisztrációs számát. 

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú 

szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. 

10.c) Egyéb alkalmassági feltétel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

 E.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő szerepel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, 

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 

(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). 

 

Az egyéb alkalmassági feltétellel kapcsolatos igazolási mód: 

- E.1.) Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel az Étv. 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 

(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) és nyilatkozatában meg 

kell adnia a névjegyzéki regisztrációs számát.  

10.d) Az alkalmassági követelmények teljesítésével kapcsolatos egyéb, általános 

érvényű előírások: 

 Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

jogi kapcsolat jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-11) bekezdésben 

foglalt rendelkezésekre. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira 

támaszkodik, úgy az ajánlatban a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdések szerint szükséges 

eljárni és az ott előírt iratokat csatolni. 

 A jelen eljárásra irányadó Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági 

követelmények teljesítésével kapcsolatban az alábbi rendelkezések érvényesek: „A 

67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 

köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - 

adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az 

eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.” 

11. Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.  

12. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok 

Jelen közbeszerzési eljárás szerinti munkák elvégzését Ajánlatkérő az EFOP-4.1.1.-15 

kódszámú ’Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések’ tárgyú projekt 

keretében kívánja finanszírozni, az utófinanszírozás szabályainak megfelelően.  

13.  

13.a) Az ajánlat benyújtásának ajánlattételi határideje, mely azonos az ajánlatok 

felbontásának idejével 

2017. április 13. (csütörtök) 11:00 óra 

13.b) Az ajánlat benyújtásának címe 

Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.  

Cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 22., Titkárság 

13.c) Az ajánlat(ok) felbontásának helye 

Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.  

Cím:1117 Budapest, Galambóc u. 22., Tárgyaló  

14. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

magyar  

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap.  

16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek. 

17. Az eljárás során a tárgyalásra vonatkozó szabályok 

17.a) A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályok 

Az eljárás tárgyalás nélküli. 

17.b) Az első tárgyalás (tervezett) időpontja: 

- 

17.c) A tárgyalás lefolytatásának helye:  

- 

18. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldése  

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok 

elbírálásáról készített összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.  

19. A szerződéskötés tervezett időpontja 

A Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, legkorábban az ajánlatok 

elbírálásáról szóló összegezés megküldését követő 6. naptári nap (amennyiben az nem 

munkanap, úgy az azt követő első munkanap). 

20. Egyéb információk 

 Ajánlatkérő az elvégzendő beruházási elemek és helyszín egyeztetése érdekében 

konzultációt és helyszíni bejárást tart. A konzultáció és helyszíni bejárás helyszíne: 

5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (Székács József Iskola). A konzultáció és 

helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 5. 10:00 óra.  

 Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezése szerint előírja, 

hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a tárgyi 

kivitelezési munkára vonatkozóan legalább 5 millió Ft/kár és legalább 20 millió Ft/év 

kártérítési limittel bíró építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását az elírt feltételeknek megfelelően kiterjeszteni. A 

felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, kiterjesztéséről az ajánlattevőnek az 

ajánlatában nyilatkoznia kell.  

 Ajánlattevőnek ajánlatában részletes vállalkozói javaslatot kell csatolnia, amelynek 

része  

- a beárazott tételes költségvetés,  

- a kiviteli tervdokumentációban megnevezett konkrét anyagoktól, termékektől 

eltérő anyagok/termékek ismertetése, valamint  

- a heti lebontású teljesítési ütemterv, amelyben ajánlattevőnek meg kell adnia 

legalább az alábbi információkat: az adott munkanem megnevezése, az adott 

munkanem időbeni szükségessége. Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában 

megadott ütemtervét a kivitelezési munka tényleges megkezdésének időpontjához 
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viszonyítva a szerződéskötést követően aktualizálnia kell! Az ütemterv 

elkészítésénél ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a munkavégzésre 

vonatkozóan meghatározott előírásokra és arra, hogy szombat, vasárnap, valamint 

ünnepnapokon a munkavégzés korlátozott (lásd. dokumentációban szereplő 

előírások)! Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kivitelezési 

munkák teljesítése ideje alatt a tornaszoba átalakításának megkezdése 

időpontjában folyamatos tanítás történik. A sportudvar átalakítási munkái 

folyamán (figyelemmel a kivitelezés befejezési határidejére) tanítási szünet van.  

 Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell 

csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 

alapján értékelésre kerülnek. 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdések 

előírásai szerint.  

 Amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu–n rögzített cégkivonat szerinti adatok 

tekintetében az ajánlattevő vonatkozásában el nem bírált változásbejegyzési eljárás 

van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást (egyszerű másolatban). 

 Az ajánlathoz csatolni kell azon személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, aláírási 

mintáit, vagy ezzel egyenértékű dokumentumait, aki(k) az ajánlatot, illetőleg az abban 

szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletében – a cégjegyzékben 

rögzítettek szerint - aláírta/aláírták. Természetes személyek, valamint azon formában 

működő gazdasági szereplők, akik a vonatkozó jogszabályok alapján nem kötelesek 

aláírási címpéldánnyal, vagy aláírási mintával rendelkezni, esetükben Ajánlatkérő 

elfogadja, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt ún. aláírási minta kerül 

benyújtásra, amelyek az „alábbiak szerint írok alá….” szöveg mellett az adott 

személy aláírása szerepel. Amennyiben az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 

nyilatkozatokat nem a cégjegyzék szerint képviseletre jogosult személy(ek) írja/írják 

alá, úgy az ajánlatba – az aláírási címpéldány(ok)on kívül – csatolni kell a 

közbeszerzési eljárásban való teljes körű képviseleti jogosultságról szóló, a 

meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást is. 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés 

szerinti információk (teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók) megadását, de 

felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy – a Kbt. 138. § (3) bekezdés értelmében 

– a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később 

bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt-. E körben kifejezetten felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) és (5) 

bekezdések előírására, miszerint: „Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 

részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékből, 

valamint építési beruházás esetén a teljesítésben résztvevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozó szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt.  

 Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén 

nem teszi kötelezővé gazdálkodó szervezet alapítását. 

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely 

szerint: „Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 

tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 

tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 

ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 

ajánlattételi felhívást.” Amennyiben azonban több gazdasági szereplő közösen tesz 

ajánlatot, úgy az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési 

megállapodását, melynek része az egyértelmű, korlátlan és egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló nyilatkozatuk, a közös ajánlattevők közötti hatáskörök, 

feladatok megosztásának, az általuk vállalt teljesítések arányának meghatározása, 

valamint valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletére teljes 

jogkörrel feljogosító meghatalmazás. A közös ajánlattétellel kapcsolatos egyéb 

rendelkezéseket a Kbt. 35. § tartalmazza. 

 Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi 

dokumentációban közölt tartalomnak megfelelően 1 eredeti nyomtatott, papíralapú 

példányban és a papíralapú példánnyal megegyező elektronikus példányban (pdf 

formátumú szkennelt változatban, valamint az árazott költségvetést xls formátumban 

pl. CD/DVD mellékletben) kell benyújtania. Az ajánlat formai előírásait részletesen az 

ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

 Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát összeállítani és benyújtania. Az 

ajánlattételi dokumentáció tartalmazza az ajánlatba benyújtandó nyilatkozatok mintáit, 

melyet az ajánlattevők az ajánlattételhez felhasználhatnak. 

 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján ajánlatuk egy részét üzleti titoknak nyilvánítják - 

figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezésekre is - a Kbt. 

44. § (1) bekezdés szerinti indokolást is csatolni kell az ajánlathoz. 

 Az ajánlatok összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt 

terheli. 

 Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

kiegészítő tájékoztatást (kérdést) írásban kérhet az Ajánlatkérőtől a +36 1 203 35 10 – 

es faxszámra, vagy a titkarsag@tenderco.hu e-mail címre küldött levélben. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű határidőben történő 

válaszadást az ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanapban, míg a kérdések 

feltételére nyitva álló határidőt az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 4. 

munkanapban határozza meg, mint ésszerű határidőt, erre tekintettel kérjük, hogy az 

mailto:titkarsag@tenderco.hu
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ajánlattétellel kapcsolatban felmerült kérdéseiket legkésőbb az ajánlattételi határidőt 

megelőző 4. munkanapig küldjék meg a fent írt e-mail címre. A válaszadásra 

egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján rögzíti, hogy az eljárásban alkalmazza a 

Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  

 A jelen ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben, függelékeiben nem részletezett 

kérdésekben a jelen eljárás megindítása napján hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (rövidítve: Kbt.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

21. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja 

2017. március 28. 


		2017-03-28T08:03:33+0200




